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2. RESUM I DESCRIPTORS 

 

2.1. Resum 

 

El present projecte s’ha centrat en estudiar l'aplicabilitat d'estratègies d'aprenentatge 
col·laboratiu en assignatures tant teòriques com experimentals de l'entorn de la matèria 
Química Analítica, com a estratègia per al desenvolupament, aprenentatge i avaluació simultani 
de competències tant específiques de l'assignatura com transversals (treball en equip, 
comunicació oral i escrita, capacitat crítica i autocrítica) del grau. Les estratègies desenvolupades 
han estat aplicades per diversos docents en assignatures tant experimentals com teòriques 
portades a terme durant dos cursos acadèmics (2014-15 i 2015-16). En l’actuació portada a 
terme s’han fet servir eines d’aprenentatge col·laboratiu de l’entorn Moodle (fòrums de 
discussió, wikis i glossaris), així com el treball presencial i autònom dels estudiants. El 
desenvolupament de l’actuació s’ha realitzat sense incidències i, pel que fa als resultats, l’equip 
docent implicat creiem que han estat molt satisfactoris. En termes generals es pot dir que els 
estudiants valoren positivament les activitats dutes a terme en grup, ja que els permet 
aprofundir en l'aprenentatge dels diferents aspectes de l’assignatura alhora que desenvolupen 
habilitats transversals. Els alumnes també troben interessant la seva participació en l'avaluació 
de les comunicacions orals (autoavaluació i avaluació entre iguals), i tendeixen a ser més 
exigents i crítics amb els seu companys que l'equip docent. 

 

2.2. Descriptors 

 

- Lines d’Innovació vinculades 

A1) LMS (Moodle): Incorporació i desenvolupament de noves funcionalitats a l’entorn del 
campus específic (en el cas de la UB l’entorn és Moodle) adaptat a les necessitats dels col·lectius 
docents i les noves formes d’aprendre. Adaptació dels entorns de campus a tecnologies 
smartphone i nous dispositius. 



 
A4) PLE (Entorns Personal d’Aprenentatge): Desenvolupament d’aplicatius per la gestió dels 
entorns personals d’aprenentatge que permeten a l’alumnat configurar i construir el seu espai 
d’aprenentatge mitjançant la integració de recursos web vinculats amb la seva formació. 
 
B1) Competències transversals: Competències genèriques i comunes per a totes les titulacions 
orientades al desenvolupament d’aptituds, coneixements i valors de l’alumnat vinculats amb 
l’activitat professional posterior. Establiment de metodologies per l’ensenyament, 
aprenentatge, avaluació i certificació de les competències definides. 
 
C1) Autoavaluació: Mecanismes de potenciació de l’autoregulació de l’alumnat (apropiació dels 
objectius i criteris d’avaluació, planificació de les accions a realitzar, ...). 
 
C5) Avaluació entre iguals: Disseny de mecanismes d’avaluació centrats en el feedback, diàleg i 
participació de l’alumne en el procés d’aprenentatge d’altres alumnes. 
 
C7) Instruments d’avaluació (rúbriques): Disseny de recursos i eines, tant del professorat com 
de l’alumnat, per millorar el coneixement dels aprenentatges que s’han generat en el procés 
d’ensenyament. 
 
E2) Aprenentatge col·laboratiu: Distribució de rols, responsabilitats i tasques pel que fa al 
desenvolupament d’activitats que requereixen la col·laboració entre alumnes. Establiment de 
mecanismes i instruments per l’avaluació tant del resultat final com del procés desenvolupat i 
el nivell d’implicació dels participants. 
 

- Paraules clau 

 

Aprenentatge col·laboratiu; Avaluació; Competències específiques; Competències transversals; 

Instruments d’avaluació 

 
 
3. CONTEXT I MANCANCES DETECTADES 

L’actuació que es va plantejar en aquest projecte s'emmarca plenament dins de l'Espai Europeu 
d'Educació Superior i en un dels seus reptes principals, com és el pensar, dissenyar, practicar i 
reflexionar sobre un ensenyament centrat en l'aprenentatge dels estudiants. Tot i que l'àrea de 
coneixement influeix notablement en com enfoquem la nostra activitat docent, és necessari que 
en tots els àmbits la docència se centri en l'aprenentatge participatiu, significatiu, reflexiu i crític 
de l'estudiant. Aquest protagonisme de l'estudiant no implica que el docent quedi en un segon 
pla, sinó que en la seva qualitat d'especialista en l'àrea de coneixement ha de ser capaç de 
generar l'ambient adequat per estimular l'aprenentatge. L’enfocament constructivista entén 
l’aprenentatge com un procés que no se centra en la transmissió d’informació a l’alumne, sinó 
que ha de focalitzar-se en el desenvolupament d’habilitats per construir i reconstruir 
coneixements en resposta a la demanda d’un determinat context o situació (Gros, 2002). Així, 
doncs, el constructivisme manté que l’activitat (física i mental) que per naturalesa desenvolupa 
la persona és justament el que li permet desenvolupar-se progressivament, sentir i conèixer-se 
ell mateix i la realitat externa. Ara bé, aquest procés de construcció progressiva que s’esdevé 
com a resultat de l’activitat no té lloc en el no-res, sinó amb relació al medi que envolta la 
persona (Dorado, 1999). El procés de construcció del significat és individual, cadascú construeix 
el seu propi coneixement, atès que depèn de les percepcions i experiències viscudes, però això 
no exclou que pugui ser compartit amb els altres, atès que el coneixement també és un procés 



social i els significats són negociats i compartits. Una activitat que plantegi un problema a 
resoldre, la cerca d’una resposta raonada, és un bon punt de partida de la construcció del 
coneixement, i la comunicació d’allò après a altres persones, en forma escrita o oral, garanteix 
l’estabilitat del coneixement construït, fixant-lo en la memòria (Gros, 2002). Per aquesta raó 
l'aprenentatge col·laboratiu, que parteix del plantejament d’un problema concret i acaba en una 
comunicació dels resultats obtinguts, es pot considerar una metodologia o un conjunt 
d'estratègies essencials en l'activitat d'aprenentatge, però també forma part d'una filosofia més 
global d'entendre la interacció entre els diferents components del procés formatiu. Els 
coneixements que s'adquireixen després d'un esforç individual per part de l'alumne en un 
entorn col·laboratiu, després de comunicar les pròpies idees, escoltar les dels altres i contrastar-
les, són més persistents i eficaços que aquells únicament basats en la transmissió de la 
informació per part del docent. 

Es busca una interacció cooperativa entre els diferents membres del grup, de manera que el 
company es percebi com un col·laborador necessari per assolir un objectiu comú, que aporti una 
determinada recompensa al grup i a l’individu. Un enfocament cooperatiu de les activitats 
docents és més beneficiós per a l’alumne que altres models més tradicionals de tipus 
individualista o competitiu. El grup, més enllà de la seva eficàcia per sumar coneixements, també 
permet aprendre, exercitar i desenvolupar competències clau com el treball en equip i la 
comunicació efectiva. Es tracta, doncs, d’un gran recurs d’aprenentatge que permet aportar 
diverses percepcions i enfocaments, facilita l’observació, la comunicació, l’intercanvi i contrast 
d’opinions i experiències, la formulació de conclusions, etc. (López Noguero, 2012). El docent té 
la tasca de conduir i guiar, però ha de deixar que siguin els alumnes qui construeixin el seu propi 
coneixement. 

Els estudiants solen valorar el treball en grup de manera positiva, considerant que és una 
estratègia interessant que els permet abordar tasques d’aprenentatge reptadores, debatre amb 
arguments i expressar opinions fonamentades, construir arguments sobre la base de les 
aportacions dels altres membres del grup, ser conscients del valor de les pròpies aportacions 
personals, i aprendre a valorar positivament les aportacions dels companys (Ibarra, 2007).  

Les eines Web 2.0, plenament integrades en aquesta filosofia de construcció del coneixement, 
són una plataforma potenciadora del treball col·laboratiu. Particularment, els wikis permeten 
pujar informació, compartir-la entre els diferents membres del grup de treball, modificar el seu 
contingut i, finalment, editar-la per donar-li el format adequat. Es poden generar en l’entorn 
Moodle, que restringeix l’accés als integrants del grup i a l’equip docent, i que permet adjuntar 
fàcilment qualsevol arxiu amb informació que es consideri rellevant. Simultàniament a 
l’elaboració del wiki, per afavorir el contrast d’idees, es poden utilitzar eines com fòrums o xats 
(Alonso i Blázquez, 2012). El procés d’edició dels wikis és extremadament simple, no requereix 
que l’estudiant faci una inversió significativa de temps per aprendre’n el funcionament, i permet 
la inclusió de figures i enllaços. Els membres del grup poden recopilar informació, organitzar-la 
i editar-la com una comunitat d’usuaris, remotament des d’un punt d’accés a internet, sense la 
limitació que el grup s’hagi de trobar en un lloc a una hora determinada. Per altra banda, el 
docent pot seguir l’estat del wiki en qualsevol punt de la seva elaboració, i proporcionar la 
retroacció més adequada. D’acord amb experiències publicades per Clougherty i Kristian, el 
wikis han permès una millora de l’aprenentatge dels alumnes en activitats basades en la 
resolució de problemes d’anàlisi instrumental (Clougherty i Wells, 2008) i dels conceptes claus 
en cursos introductoris de Química Inorgànica (Kristian, 2015). 

Més enllà dels beneficis de les activitats col·laboratives en l’aprenentatge dels alumnes, el 
treball en grup representa una dificultat evident en l’avaluació acreditativa individual dels seus 
integrants. El docent pot avaluar fàcilment en quin grau la comunicació que es deriva de 
l’activitat compleix les expectatives, amb l’ajuda, si s’estima oportuna, de l’autoavaluació i de 
l’avaluació entre iguals. Aquesta darrera opció és especialment interessant en el cas de 



presentacions orals (Brown i Pickford, 2013), però és complicat establir de forma quantitativa la 
contribució particular de cadascun dels membres de l’equip de treball en el resultat final de 
l’activitat. 

És una certesa que les activitats proposades als alumnes a l’hora d’impartir una assignatura 
sovint ajuden al desenvolupament de competències específiques de l’assignatura en qüestió, 
però el grau de competències transversals treballades en aquest tipus d’activitats és molt 
menor. És evident que la diferent tipologia de les assignatures (teòriques o pràctiques) implica 
el treball de diferents competències per part de l’alumne. Mentre que en assignatures de caire 
teòric és difícil treballar certes competències transversals, el treball pràctic sovint està més lligat 
al desenvolupament d’aquestes. Competències com el sentit crític, el treball en grup o l’aplicació 
dels sabers a la pràctica, entre d’altres, es treballen en assignatures pràctiques. Ara bé, tot i que 
aquestes competències estiguin implícites en l’activitat desenvolupada pels alumnes, tampoc 
són directament avaluades. A més, hem detectat que cada vegada més els alumnes presenten 
més dificultats a nivell d’expressió oral però sobretot escrita.  

És per aquest motiu que pensem que hi ha una mancança de metodologies que permetin 
treballar de manera explícita les competències transversals i que alhora permetin avaluar-les. 
La metodologia proposada en aquest projecte pot ser una bona eina per cobrir aquest buit, ja 
que permet el treball i avaluació de múltiples competències transversals (i també específiques 
dins de cada àmbit d’ensenyament), i a més és una metodologia aplicable a tots els nivells de 
coneixement.  

 

4. OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació docent rau en potenciar determinades 
competències transversals comunes de la Universitat de Barcelona mitjançant la realització 
d’activitats d’aprenentatge col·laboratiu fent ús d’eines virtuals disponibles a la plataforma 
Moodle del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. L’estratègia que es proposa pretén 
fomentar les competències transversals següents: (i) Compromís ètic: capacitat crítica i 
autocrítica; (ii) Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat: capacitat d’anàlisi, de síntesi, de 
visions globals i d’aplicació dels sabers a la pràctica; (iii) Treball en equip: capacitat de col·laborar 
amb els altres i de contribuir a un projecte comú; i (iv) Capacitat comunicativa: capacitat de 
comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit amb domini del llenguatge especialitzat de la 
disciplina; i capacitat de cercar, usar i integrar la informació. 

Així mateix, la realització d’aquestes activitats d’aprenentatge col·laboratiu permet afavorir 
l’assoliment de les competències específiques mitjançant el tractament de conceptes, teories o 
habilitats pròpies de la matèria en qüestió. 

 

5. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTUACIÓ 

 

Les estratègies d’aprenentatge col·laboratiu s’han aplicat en funció de la tipologia de 

l’assignatura (teòrica o experimental).  

 

APRENENTATGE COL·LABORATIU EN ASSIGNATURES EXPERIMENTALS DE LABORATORI 

L'estratègia d'aprenentatge col·laboratiu s'ha assajat durant 2 cursos consecutius en diferents 
grups de les assignatures experimentals “Laboratori Bàsic de Química Analítica (LBQA)” i 
“Laboratori de Química Analítica (LQA)”. Són assignatures obligatòries del Grau de Química, de 
segon i tercer curs, respectivament, presencials i exclusivament experimentals en què els 
alumnes realitzen pràctiques de laboratori en sessions de 4 hores diàries durant tres setmanes 



seguides. En el cas del LBQA els estudiants posen en pràctica les tècniques clàssiques de Química 
Analítica, volumetries i gravimetries, i a LQA els alumnes es formen en l'ús de tècniques 
instrumentals, com l'espectrometria o la cromatografia. L'estratègia d'aprenentatge es basa en 
la proposta d'un tema per part del professor que es treballarà en grups reduïts d'alumnes dins i 
fora del laboratori, i que permetrà, en finalitzar el torn de pràctiques, que aquests realitzin una 
comunicació oral davant dels seus companys i dels professors. A més del treball presencial al 
laboratori, es proporciona als estudiants entorns virtuals on poder desenvolupar l'activitat 
col·laborativa. Entrant en detall, l'estratègia col·laborativa s'estructura en les següents etapes: 

- Assignació del tema de treball col·laboratiu. El primer dia de classe es formen grups d'uns 4 
estudiants, escollits a l'atzar, i es presenta el tema de treball (determinació de plom en 
aigües, determinació de quinina en begudes refrescants...). A més, es posa a disposició dels 
alumnes una guia amb indicacions sobre com dur a terme presentacions escrites i orals i les 
seves corresponents rúbriques d'avaluació.  

- Cerca bibliogràfica i estat de la qüestió. Durant la primera setmana de pràctiques els 
estudiants han de buscar a la bibliografia els diferents mètodes analítics que els permetin 
abordar el tema seleccionat, conèixer els seus fonaments i comparar-los per tal de 
seleccionar-ne el més adequat en funció del tipus de mostra seleccionada i dins de les 
possibilitats del laboratori del pràctiques. En aquesta etapa els grups utilitzen eines de treball 
col·laboratiu en entorns virtuals, els fòrums de debat i els wikis de l'entorn Moodle. En acabar 
aquesta etapa els estudiants elaboren un breu treball escrit de dues o tres pàgines que és 
avaluat pel docent i comentat amb el grup. 

- Obtenció de resultats experimentals. A partir de la segona setmana de pràctiques, d'acord 
amb els mètodes que s'hagin seleccionat a l'apartat anterior, els alumnes duran a terme les 
determinacions experimentals al laboratori.  

- Comunicació oral. Els dos darrers dies del torn de pràctiques cada grup disposa d'uns 20 
minuts per exposar a la resta d'estudiants el seu treball. En acabar, els docents proposen 
preguntes per aclarir els punts clau del treball i fomentar el debat entre tots els alumnes. 
Finalment la comunicació oral és avaluada per l’equip docent, pels membres del grup 
(autoavaluació) i per la resta de companys (avaluació entre iguals) amb l'ajuda d'una rúbrica.  

 

APRENENTATGE COL·LABORATIU EN ASSIGNATURES TEÒRIQUES 

En el cas d'assignatures eminentment teòriques les estratègies d'aprenentatge col·laboratiu 
s'han centrat en l'elaboració de glossaris que permetessin definir breument aquells conceptes 
claus de l'assignatura, en el marc d'un entorn virtual Moodle. Aquesta estratègia s'ha posat en 
pràctica a l'assignatura de Química Analítica, de formació bàsica de primer curs, del Grau de 
Farmàcia. El docent crea grups de 4 o 5 persones, depenent del nombre d'alumnes de 
l'assignatura, de forma aleatòria. Abans d’iniciar l’activitat, el docent facilita un document als 
alumnes en què es presenta l’activitat col·laborativa, s’explica com treballar amb els glossaris 
del Moodle i com s’avaluarà. A mesura que van apareixent conceptes clau a classe, el docent els 
assigna a un determinat grup per tal d'anar construint el glossari. En el termini d'una setmana, 
els membres del grup busquen definicions del concepte i fan una discussió conjunta mitjançant 
l'eina fòrum de quina de les definicions trobades és la més adequada. La definició consensuada 
s'introdueix en el glossari i, finalment, el docent avalua la idoneïtat de la definició fent les 
correccions oportunes, en cas que siguin necessàries. Així, en finalitzar el curs i gràcies a les 
aportacions de tots els grups, aquesta estratègia condueix a l'elaboració d'un recull terminològic 
dels conceptes essencials de l'assignatura. 

 



El desenvolupament del projecte s’ha portat a terme seguint la planificació inicialment 

plantejada en l’actuació, i no ha calgut modificar cap dels objectius inicials.  

Pel que fa als recursos emprats, aquests han estat principalment centrats en els eines 

col·laboratives que incorpora el Campus Virtual Moodle, com ara els fòrums de discussió, els 

wikis i els glossaris. En general no s’han detectat problemes pel que fa als estudiants en la 

utilització d’aquestes eines, si bé se’ls facilitava sempre informació de com fer-les servir i com 

portar a terme l’activitat plantejada. A mode d’exemple, pel que fa a la utilització dels glossaris, 

se’ls facilitava un document d’instruccions (a través del Campus Virtual de l’assignatura), que es 

mostra a l’Annex 1 d’aquest document. 

Com a resultat de la posada en pràctica de l'estratègia col·laborativa s'han elaborat dos 

documents que contenen indicacions per a la realització de treballs escrits i presentacions orals, 

en versions en llengua catalana i castellana, a més de rúbriques que poden ser utilitzades per a 

l’avaluació de les comunicacions per part de l’equip docent, però també per a l’autoavaluació i 

l’avaluació entre iguals per part dels estudiants. Aquests documents, Redacció de textos 

científics: orientacions, rúbrica i avaluació i Preparació de comunicacions orals: orientacions, 

rúbrica i avaluació, es troben disponibles amb llicència Creative Commons a la col·lecció 

d’Objectes i Materials Docents del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona 

(http://hdl.handle.net/2445/62351 i http://hdl.handle.net/2445/62349). A tall d’exemple, a 

l’Annex 2 es mostra el document Preparació de comunicacions orals: orientacions, rúbrica i 

avaluació en la versió catalana. 

 

En general no s’han produït canvis o adaptacions pel que fa a l’organització, el plantejament i 

els materials utilitzats o inicialment previstos en l’actuació plantejada. Tot i així, les estratègies 

col·laboratives plantejades s’han adaptat a la tipologia i al nombre d’estudiants en els grups on 

s’ha aplicat el projecte. Per exemple, el nombre d’alumnes per grup inicialment plantejat (4 

membres) en alguns casos ha estat modificat augmentant el número de membres per grup (5 o 

6 membres) quan el nombre d’alumnes matriculats a l’assignatura ha estat superior a l’habitual. 

 

No hi ha hagut grans problemes en l’aplicació de l’actuació plantejada pel que fa al disseny de 

les estratègies i les dates previstes per cada fase, tant pel que fa globalment al projecte, com a 

nivell particular en l’aplicació concreta d’una estratègia dintre d’un grup. Els alumnes han seguit 

les instruccions de manera correcta i han portat a terme les activitats en els terminis previstos. 

S’ha observat que els terminis plantejats inicialment en les diferents etapes de l’activitat 

d’aprenentatge col·laboratiu (per exemple les 4 etapes de l’estratègia avaluada en assignatures 

experimentals) eren adequats pel desenvolupament de la mateixa, i aquests s’han mantingut al 

llarg de tot el projecte.  

 

Respecte a problemes pel que fa al desenvolupament de l’actuació plantejada només s’han 

detectat les incidències típiques entre els alumnes a l’hora de treballar en grup (membres del 

grup que no s’avenen o que no treballen amb la mateixa implicació que la resta de grups). En 

aquests casos s’ha intentat fer una actuació de mediació per part dels docents amb la idea 

d’aconseguir portar a terme l’activitat plantejada i aprendre a treballar en grup amb persones 

de diferent tipologia. En tots els casos, aquets petits conflictes no han afectat al 

desenvolupament general de les activitats que havien de realitzar els estudiants. 

 

Finalment, pel que fa als recursos econòmics que s’han disposat per a portar a terme l’actuació 

plantejada en aquest projecte (100 €), aquests han estat dedicats a l’adquisició de llibres 

centrats en el treball en equip, activitats col·laboratives i l’avaluació a la Universitat.  



 

 

6. AVALUCIÓ, RESULTATS I INTERPRETACIÓ 

 

Per tal de conèixer el grau d'acceptació i l'aprofitament d'aquestes estratègies d'aprenentatge 

s'han dut a terme entrevistes personals i enquestes entre l'alumnat en finalitzar l'assignatura.  

En termes generals es pot dir que els estudiants valoren positivament les activitats dutes a terme 

en grup, ja que els permet aprofundir en l'aprenentatge de les diferents tècniques analítiques, 

en un grau superior al corresponent a realitzar una determinació concreta utilitzant el mètode 

descrit en un guió de pràctiques. Els alumnes també troben interessant la seva participació en 

l'avaluació de les comunicacions orals (autoavaluació i avaluació entre iguals), i tendeixen a ser 

més exigents i crítics amb els seu companys que l'equip docent. Per altra banda, especialment 

en el cas de les assignatures experimentals, alguns alumnes troben els fòrums en l'entorn 

Moodle poc útils per a l'intercanvi d'idees, donat que coincideixen cada dia al laboratori i 

consideren que és més pràctic fer la discussió de forma presencial en acabar la sessió. En alguns 

casos, consideren més àgils les aplicacions de missatgeria instantània per a telèfons intel·ligents, 

com seria el cas del WhatsApp. Finalment, hi ha alumnes que mostren la seva incomoditat per 

la falta d'implicació o rol dominant d'algun membre del grup, com ja s’ha comentat 

anteriorment. Aquest tipus de conflictes són difícilment evitables en un entorn en què l'equip 

docent no coneix a priori les personalitats dels diferents alumnes i que, per tant, l'única opció 

raonable és que l'atzar seleccioni els diferents integrants del grup. Per altra banda, aprendre a 

gestionar aquest tipus de conflictes pot ser molt útil per als estudiants en la seva futura vida 

professional, en què es trobaran en un entorn on no podran triar els seus companys. 

En relació amb el grau d’acceptació i aprofitament de l’ús dels glossaris en les assignatures 

teòriques, cal dir que els estudiants valoren novament l’activitat com a positiva, ja que al final 

els permet disposar d’un recull terminològic força complet dels conceptes bàsics de Química 

Analítica que consideren de gran ajuda per preparar els exàmens. De nou coincideixen amb els 

estudiants de les assignatures de caire experimental en què l’ús del fòrum els resulta de poca 

utilitat i que han preferit utilitzar altres aplicacions com el Skype o el WhatsApp. Per últim, 

indicar que els conflictes sorgits del treball en equip són similars als reportats anteriorment pel 

cas de les assignatures experimentals. 

No ens hem plantejat la utilització d’indicadors quantitatius per avaluar els resultats de les 

estratègies d’aprenentatge col·laboratiu emprades, ja que la comparació de resultats 

quantitatius entre grups on no s’han fet servir aquestes estratègies i els grups on s’han fet servir 

no permeten discriminar l’aportació concreta de l’actuació portada a terme, ja que la tipologia 

del grup, del docent que imparteix l’assignatura, etc., canvia d’una assignatura a una altra. Per 

aquesta raó, la majoria d’indicadors emprats han estat qualitatius. En termes generals podem 

dir que els resultats obtinguts pel que fa al desenvolupament d’habilitats de treball en grup i 

aprenentatge col·laboratiu per part dels estudiants ha estat satisfactori, tant pel que fa a la 

opinió de tot el professorat implicat en les assignatures on s’ha portat a terme l’actuació 

(membres o no d’aquets projecte) com en la opinió mostrada pels estudiants. 

7. VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA 

L’aplicació de l’estratègia de treball col·laboratiu, tant en les assignatures experimentals de 

laboratori com en l’assignatura teòrica de Química Analítica, ha permès que els estudiants 

desenvolupessin la competència transversal de treball en equip, a més d’exercitar el pensament 



crític i aprendre a valorar i revisar les aportacions dels altres membres. El wiki és una eina molt 

adequada que permet la posada en comú de la informació recopilada pels estudiants, que 

serveix com a base per a la discussió i la construcció del coneixement, sense les limitacions de 

trobar-se tots els membres del grup en un mateix lloc a una mateixa hora. A més, el wiki facilita 

la retroacció del docent en qualsevol punt del procés d’aprenentatge. Tant el treball escrit del 

wiki com la presentació oral final, a més de consolidar l’aprenentatge, permeten treballar les 

competències de comunicació. El glossari és també una eina molt útil per a treballar la 

competència de comunicació escrita amb la construcció d’un recull terminològic mitjançant la 

introducció de diversos conceptes amb la corresponent definició. Quan s’aplica de manera 

col·laborativa permet la construcció d’aquest recull terminològic amb la participació de tots els 

estudiants del curs. A més, aquesta eina permet que cada entrada sigui revisada i comentada 

pel professor.  

En aquest tipus d’activitats en què el grup es troba presencialment al laboratori o a classe cada 

dia, els fòrums de l’entorn Moodle no són percebuts com a útils pels estudiants. En alguns grups 

s’han detectat situacions problemàtiques d’ordre personal, que s’han reconduït mitjançant la 

mediació del docent. 

L’experiència portada a terme ha estat molt ben valorada tant pel que fa a l’equip docent que 

ha participat en les assignatures on s’ha portat a terme l’actuació (tant per part dels membres 

integrants d’aquest projecte com per altre personal docent de l’àrea de coneixement), com per 

part dels estudiants. A continuació, a mode d’exemple, es presenten els resultats de grau de 

satisfacció dels estudiants de les assignatures experimentals de laboratori on s’han portat a 

terme aquestes estratègies d’aprenentatge col·laboratiu. 

 





 

 

Els resultats obtinguts en aquest projecte ens han fet veure la idoneïtat d’aquetes estratègies 

d’aprenentatge col·laboratiu i han permès la seva aplicació com a nous plantejament docents 

en diverses assignatures de la matèria Química Analítica. De fet, tot i que el projecte portat a 

terme ja ha finalitzat, moltes d’aquestes estratègies es continuen aplicant en el present curs 

(2016-2017) i formaran part de les activitats emprades per diversos professors en les seves 

assignatures, el que en un futur permetrà la seva introducció com a noves estratègies 

d’aprenentatge col·laboratiu en altres assignatures. 

Pel que fa a la difusió dels resultats aquests s’ha portat a terme a través de publicacions i 

presentació de comunicacions en congressos. A continuació es resumeixen las accions portades 

a terme: 

- Comunicacions Orals en Congressos: 

Estratègies d’aprenentatge col·laboratiu a la Química Analítica. 
A.Dago, E. Fuguet, O. Núñez, N. Serrano, X. Subirats 



Congrès Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI 2016), Barcelona5-7 
Juliol de 2016. 

 

- Comunicacions en format Pòster en Congressos: 

Aprendizaje Colaborativo en la Materia de Química Analítica 
O. Núñez, A. Dago, E. Fuguet, N. Serrano, X. Subirats 
II Jornada sobre estratégias para la innovación de la actividad docente en química analítica: 
contenidos y herramientas, SEQA, Alcalá de Henares, Madrid, 13-14 de Julio de 2016. 

 

- Publicacions: 

Estrategias de Aprendizaje Colaborativo en Asignaturas Experimentales. 
A. Dago, E. Fuguet, O. Núñez, N. Serrano, X. Subirats 
Actualitat Analítica, Boletín de la Societat Española de Química Analítica (SEQA) 52 (2015) 
14-16. (ISSN: 2444-8818) 
 
- Material docent: 
 

Preparació de comunicacions orals: orientacions, rúbrica i avaluació (versió catalana) 

        Preparación de comunicaciones orales: orientaciones, rúbrica y evaluación (versió        

castellana) 

A. Dago, E. Fuguet, O. Núñez, N. Serrano, X. Subirats 
       Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció OMADO 

http://hdl.handle.net/2445/62349 

 

Redacció de textos científics: orientacions, rúbrica i avaluació (versió catalana) 

Redacción de textos científicos: orientaciones, rúbrica y evaluación (versió castellana) 

 A. Dago, E. Fuguet, O. Núñez, N. Serrano, X. Subirats 
        Dipòsit Digital de la UB. Col·lecció OMADO 

http://hdl.handle.net/2445/62351 

 
 

A més, s’ha rebut una invitació de “Editorial Académica Española” per tal d’escriure un llibre 
sobre les estratègies portades a terme. S’ha fet una proposta que ha estat acceptada per 
l’editorial i es preveu l’enviament del primer esborrany del llibre, que portarà per títol: 

 
“ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE COLABORATIVO EN LA UNIVERSIDAD” 

APLICACIÓN EN LA MATERIA DE “QUIMICA ANALÍTICA”  
(GRADO DE QUÍMICA Y DE FARMACIA, UNIVERSIDAD DE BARCELONA) 

 
es faci cap el Juny de 2017. 
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Annex 1. Document d’instruccions per a l’activitat d’aprenentatge col·laboratiu fent servir 

l’eina Glossaris del Moodle. 

 

GLOSSARI DE TERMINOLOGIA EN QUÍMICA ANALÍTICA 

(ACTIVITAT D’APRENENTATGE COL·LABORATIU) 

El Glossari és una eina d’aprenentatge col·laboratiu que permet la introducció de diverses entrades 

terminològiques amb la corresponent definició. En aquest curs construirem de manera col·laborativa 

(amb la participació de tots els estudiants del curs) un “Glossari de Terminologia en Química Analítica” 

que serà molt útil per acabar d’assimilar i entendre diversos conceptes treballats al llarg de l’assignatura. 

L’eina Glossari la trobareu disponible al campus virtual de l’assignatura. 

 

Com treballarem aquesta activitat col·laborativa? 

Al llarg de l’assignatura cada estudiant haurà de buscar la definició, o l’explicació adient, de com a mínim 

un concepte relacionat amb la Química Analítica entre els molts que aniran apareixent al llarg de 

l’assignatura. Per fer la corresponent definició, l’estudiant pot fer servir les explicacions del professor a 

classe, la bibliografia recomanada, o qualsevol altre recurs disponible. 

 

Com s’assignaran els conceptes a definir i incloure al glossari? 

Els conceptes a definir i que s’hauran d’incloure al glossari seran assignats pel professor, a estudiants 

concrets, a mesura que vagin apareixent.. 

 Exemple: Qualsevol dia a classe, si apareix un dels conceptes que cal definir (per exemple, 

 “punt d’equivalència”), el professor indicarà que aquest concepte l’haurà d’introduir al 

 glossari l’estudiant X. 

Un cop assignat un concepte, l’estudiant encarregat disposarà d’una setmana per introduir la definició 

corresponent al Glossari. 

Tot i així, al campus virtual de l’assignatura es disposarà una llista de cada concepte que s’ha de definir i 

quin estudiant ho ha de fer a mesura que aquests conceptes vagin sent assignats. 

 

Com introduir els conceptes en l’eina glossari? 

Un cop l’estudiant hagi trobat la definició, o explicació, que cregui més adient pel concepte que ha de 

treballar, l’haurà d’introduir al glossari de l’assignatura de la següent manera:  

 

 

 

 

 

 



Un cop s’entra en el glossari apareix aquesta informació: 

 

Aquesta pàgina mostrarà el glossari complert. Podreu navegar a través dels diferents termes de manera 

alfabètica, per categories, per data d’entrada o per autor. 

Per introduir la definició d’un concepte heu d’entrar a “Afegeix una entrada”, i apareixerà el següent 

menú: 

 

 

 

 



Concepte: Introduïu aquí el concepte que aneu a definir, tal i com el professor l’ha indicat a classe. 

 Exemples: Química Analítica 

     Punt d’equivalència 

     Veracitat 

Definició: Introduïu aquí la definició del concepte. Les definicions han de ser breus i concises. Només en 

algun cas especial, si l’estudiant ho creu oportú, caldrà fer alguna breu explicació. Però en general, la 

majoria dels conceptes que s’han de definir es poden fer en 3-5 línies com a molt. 

 

Paraula o Paraules Claus: Introduïu aquí les paraules claus (de la següent llista) relacionades amb el vostre 

concepte. 

  Pel que fa a les paraules clau, farem servir com a paraula clau la temàtica de la lliçó on  

  apareix el concepte. Així, en general, només caldrà posar una paraula clau que estarà  

  relacionada amb les lliçons. 

  Les paraules clau són: 

     Introducció 

     Àcid-Base 

     Complexos 

     Redox 

     Precipitació 

Fitxer adjunt: aquí podreu penjar els fitxers adjunts que creieu adients. En general no caldrà penjar res, 

però es poden penjar fotografies, esquemes, etc., en el cas que ho creieu oportú. Si teniu qualsevol dubte 

si una informació seria adient penjar-la o no en el glossari consulteu abans amb el professor. 

Finalment, heu de fer “Desa els canvis” per enviar la vostra informació al glossari. 

Com s’avaluarà el glossari? 

Tot i que el glossari es construeix de manera col·laborativa amb la participació de tots els estudiant del 

curs, cada estudiant tindrà una nota final entre 0-10, que formarà part de les activitats d’avaluació 

continuada de l’assignatura. 

Cada entrada serà revisada, comentada i avaluada pel professor. Com a mínim, cada estudiant haurà fet 

una entrada en el glossari. En cas que es facin més d’una entrada, la nota final de l’activitat per a cada 

estudiant serà la mitjana de la nota de cadascuna de les entrades que ha realitzat. Tots els estudiants 

hauran fet el mateix nombre d’entrades. 

 

  



Annex 2. Document “Preparació de comunicacions orals: orientacions, rúbrica i avaluació” 

(OMADO: http://hdl.handle.net/2445/62349) 

 

 

 



Comunicacions orals científiques 
Orientacions per a una expressió oral clara 
 

El context en el qual s’expressa una idea és clau per saber com s’ha de dur a terme la comunicació 
oral. No és el mateix la intervenció oral a classe a partir de l'exposició del professor, que en un debat, 
o que en una exposició oral, ja sigui en grup o individual. En tot cas, però, per fer una bona 
presentació oral sempre s’han de tenir en compte una sèrie d’aspectes per tal d’adequar el discurs i la 
manera de fer-lo a cada situació en concret. 

 Planificació de la presentació 

- L’exposició ha de ser clara i rigorosa, i tots els conceptes importants hi han de quedar 
clarament identificats i descrits. Per tal d’aconseguir-ho podeu fer ús de taules, gràfiques, 
esquemes, imatges, etc... penseu en recursos que us ajudin a fer més entenedor allò que voleu 
explicar. 

- Utilitzeu fonts bibliogràfiques fiables i contrastades. Compte amb el rigor de la informació 
disponible a internet. 

- Prepareu un guió de la presentació. 

- Adeqüeu al màxim la presentació al temps de què disposareu. 

- Distribuïu el temps d’exposició de forma equitativa entre els diferents membres del grup. 

- Cal que tingueu presents els mitjans tècnics dels que podreu disposar (ordinador, projector de 
diapositives, DVD, altaveus, connexió a internet...). 

 Preparació de la presentació 

- Els colors, la plantilla i la mida del text han de ser adequats a la sala on es realitzarà 
l’exposició. Cal que el públic ho pugui llegir correctament, i evitar combinacions de colors poc 
adequades. 

- L’exposició ha de constar de: títol i objectiu del tema de treball, una breu introducció ben 
estructurada i ordenada, les condicions experimentals i el mètode de calibratge emprat (si n’hi 
ha), una taula comparativa dels resultats obtinguts pels diferents mètodes i estudiants del 
laboratori, una discussió dels resultats recopilats, conclusions i referències. 

- Prepareu material visual que sigui clar, variat i que il·lustri adequadament els punts anteriors. 

 Assajos de la presentació 

- Assageu individualment, conjuntament i en veu alta la presentació, tot comprovant que la 
durada de la intervenció no sobrepassa el temps de què es disposa. També podeu gravar-vos 
mentre l’assageu. 

 Durant la presentació 

- Saludeu i presenteu-vos. Seguidament, introduïu el tema del treball. 

- Establiu contacte visual amb tot el públic que us està escoltant per tal de captar-ne l’atenció. 

- Expresseu-vos de forma clara i pausada, amb un to de veu prou alt com per a que tothom us 
pugui sentir.  

- Mostreu-vos relaxats i convençuts de l'interès del treball. 

- Eviteu fer ús de tics verbals de forma reiterativa (vale, d’acord, si?, no?, eeee, ...). 

- Intenteu gesticular d’acord amb el que esteu explicant, però sense excedir-vos. 

 

 



Comunicacions orals científiques 
Rúbrica per a l’avaluació de les presentacions orals 
 

 

 Nivell 1  Nivell 2  Nivell 3  Nivell 4 
Presentació del treball i dels 
membres del grup. 

No s’ha presentat ni el treball ni 
els membres del grup. 

No s’ha presentat el treball, però 
sí algun membre del grup. 

S’ha presentat el treball, però no 
algun/s membre/s del grup. 

S’ha presentat el treball i els 
membres del grup. 

Estructuració del treball. No conté tots els apartats i estan 
desordenats. 

No conté tots els apartats però 
l’odre és correcte. 

Conté tots els apartats però 
l’ordre no és l’adequat. 

Conté tots els apartats amb un 
ordre adequat. 

Gestió del temps/persona. La durada de la presentació no 
s’adequa a l’establert i no és 
equitativa entre participants. 

La durada de la presentació no 
s’adequa a l’establert però és 
equitativa entre participants. 

La durada de la presentació 
s’adequa a l’establert però no és 
equitativa entre participants. 

La durada de la presentació 
s’adequa a l’establert i és 
equitativa entre participants. 

Format de presentació (tipus 
lletra, colors...). 

Els colors, la plantilla, i la mida 
del text no són adequats. El 
format no és homogeni. 

Els colors i la plantilla són 
adequats, però el text és massa 
petit.  

La mida del text és adequada, 
però la plantilla i/o colors no 
són apropiats. 

Els colors, la plantilla, i la mida 
del text són adequats. El format 
és homogeni. 

Identificació de les idees 
troncals i adequació dels 
continguts i les fonts 
d’informació. 

No s’identifiquen els conceptes 
clau; la informació aportada és 
insuficient i/o de baixa qualitat; 
no s’indiquen les fonts 
bibliogràfiques. 

No s’identifiquen bé els 
conceptes clau. La informació 
aportada és adient, però algunes 
fonts bibliogràfiques no estan 
contrastades. 

S’identifiquen bé els conceptes 
clau i la informació aportada és 
suficient i de qualitat, però 
algunes fonts bibliogràfiques no 
estan contrastades. 

S’identifiquen bé els conceptes 
clau, la informació aportada és 
suficient i de qualitat i les fonts 
bibliogràfiques són adequades.  

Ús de gràfiques, taules i 
imatges. 

Les gràfiques, taules i imatges 
emprades han estat insuficients 
o no adequades. 

Les gràfiques, taules i imatges 
emprades han estat poc 
adequades, però suficients. 

Les gràfiques, taules i imatges 
emprades han estat adequades, 
però insuficients. 

Les gràfiques, taules i imatges 
emprades han estat adequades. 

Coneixement del tema. El tema no és introduït 
correctament, les explicacions 
no estan ben fonamentades, i la 
interpretació dels resultats no és 
adequada. 

El tema és introduït 
correctament, però les 
explicacions no estan ben 
fonamentades, i la interpretació 
dels resultats és pobra. 

El tema és introduït 
correctament, però alguna 
explicació i/o interpretació no és 
correctes.  

El tema és introduït 
correctament, amb explicacions 
ben fonamentades, i amb una 
bona interpretació dels resultats. 

Expressió oral (to de veu, 
claredat, tics verbals,...). 

En general, el to de veu és baix i 
monòton, amb molts tics 
lingüístics. 

En general, el to de veu és 
adequat però monòton (o 
viceversa), amb força tics 
lingüístics. 

En general, el to de veu és 
adequat i l’entonació és 
correcta, amb força tics 
lingüístics. 

En general, el to de veu i 
l’entonació són correctes amb 
algun tic lingüístic. 

Aspectes no verbals (postura, 
contacte visual, gesticulació). 

En general, la postura és 
inadequada, no es manté 
contacte visual amb l’auditori i 
hi ha excessiva o escassa 
gesticulació. 

En general, la postura és 
inadequada, hi ha poc contacte 
visual amb l’auditori i la 
gesticulació és moderada. 

En general, la postura és 
inadequada, es manté contacte 
visual amb l’auditori i la 
gesticulació és correcta. 

En general, la postura és 
adequada, es manté contacte 
visual amb l’auditori i la 
gesticulació és correcta. 

Discussió amb l’auditori. Es defuig la discussió i moltes 
preguntes no s’han respost o 
s’han respost incorrectament. 

Algunes preguntes fonamentals 
no s’han sabut respondre o s’han 
respost incorrectament. 

La discussió ha estat en general 
satisfactòria, amb alguna 
pregunta no contestada i/o 
resposta incorrecta. 

Hi ha hagut una discussió 
positiva i encertada amb 
l’auditori. 



Comunicacions orals científiques 
Avaluació de presentacions orals 
 

 

Grup avaluat: ...............................................................................................................................................................................................   Data: ..................  

Criteris Ponderació 1 2 3 4 

Presentació del treball i dels membres del grup       

Estructuració del treball      

Gestió del temps/persona      

Format de presentació (tipus lletra, colors...)      

Identificació de les idees troncals i adequació dels continguts i les fonts d’informació      

Ús de gràfiques, taules i imatges      

Coneixement del tema      

Expressió oral (to de veu, claredat, tics verbals,...)      

Aspectes no verbals (postura, contacte visual, gesticulació)      

Discussió amb l’auditori      

Comentaris: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualificació: ........... 


